
24-26 oktober 2020
FILM CAMP

Välkommen till workshop i ”Riskfylld lek” (Physical Literacy och Happy Aikido) och tre härliga dagar med 
Happy Aikido Film Camp! 

När? 
Hela Film camp pågår i tre dagar 24-26 oktober. Man kan välja a vara med en, två eller tre dagar. OBS! man 
måste vara med på dag 1 för a för vara med på dag 2 & 3. Man kan också välja a bara vara med på work-
shopen ”Riskfylld lek” under dag 1. Se detaljerat schema längre ner.

Var? 
RRiai Aikido Dojo, Raketgatan 9 i Göteborg.

Vem? 
Alla lm- och aikidointresserade ungdomar mellan 12-25 år. Är du vuxen men intresserad av lmskapande 
och Happy Aikido är du också välkommen. Begränsat antal platser.

Vad kostar det? 
Allt är gratis tack vare medel från Projektstöd IF, Svenska Budo och kampsportsförbundet.

Vad är Film Camp?
HHappy Aikido Film Camp är e läger för a lära sig a skapa lmer med Aikido som tema. 
Vi kommer a ha professionella lmare och redigerare som lärare under hela helgen och under deras ledning 
kommer vi skapa Aikido-lmer tillsammans i grupper. Filmer som vi sedan kan dela via Youtube och 
sociala medier. Under helgen kommer vi träna Aikido och lma varandra. Vi kommer lära oss skapa Story-
boards, olika lmningstekniker, ljud, ljus och musiksäning, samt redigering så a våra lmklipp blir till 
grymt coola lmer! Målsäningen är a alla deltagare ska ha med sig minst två lmer hem som man varit 
med och skapat.

Filmutrustning
Vi kommer framförallt lma med våra mobiler, men på lägret nns det också actionkameror, gimbals och 
drönare a låna. Redigering gör vi i mobilerna, på iPad eller eller på laptops. En del mobiler, iPads och dator-
er nns a låna, men har ni egna så ta gärna med dem. Vi kommer a arbeta i gratisprogrammet iMovie, som 
nns på alla Apple-produkter, men även Final Cut Pro för den som vill ta si skapande e steg längre.

Ledare/Instruktörer
FFilmare David Friman och Dennis Oscarsson ansvarar för Film Camp. Pia Moberg håller i workshopen 
”Riskfyll lek” aikidopassen och David Peersson är koordinator och aributör.

Mat
All mat ingår under samtliga dagar. Glöm inte anmäla kostpreferenser i din anmälan.

Boende
Det går bra a sova över på Riai för er som kommer utifrån. Om man kan är det bra om ni som bor i 
Göteborg sover hemma. 
  



SCHEMA

Dag 1 - 24 oktober
9.00-12.00 
Workshop i ”Riskfylld lek” inom ramen för Physical Literacy/MotoriQ.
  Under tre timmar utforskar vi vad man kan göra för övningar och rörelseaktiviteter inom 1. höga 
höjder, 2. hög hastighet, 3. farliga redskap, 4. farliga omständigheter (risky elements) 5. bråklek,6. 
Gömma sig/försvinna. Det vi utvecklar och upptäcker kommer vi kunna använda både till vår 
dagliga Happy Aikido träning samt ge inspiration inför Film Camp.

12.00-13.00
Lunch

13.00-18.00 
FFilm camp: Olika grupper för nybörjare och fortsäare. Storyboard, lmning A- och B-foto, redi-
gering, ljud och ljus. 

19.00- ca 22.00. 
Middag och feedback på våra nya lmer.

Dag 2 - 25 oktober
08.00-18.00 
Film Camp, nya projekt både för nybörjare och avancerad. Frukost, lunch och ka under dagen. 
Gemensam middag och aktivitet på kvällen utanför dojon.

Dag 3 - 26 oktober
08.00-15.00
Här skapar vi verkligt bra produktioner med de erfarenheter och lärdomar vi tagit till oss under de 
första båda dagarna. Frihet a välja format och idé på egen hand i grupp/grupper.

VVi kommer a erbjuda utmaningar till de avancerade grupperna för a få en bredd på lmer. 
Reklamlm, dokumentär, feelgood, musikvideo, actionlm, remake….allt är möjligt på Happy 
Aikido Film Camp!

GDPR
Deltagare behöver signera e godkännande för användning och publicering av bilder och lmer 
från lägret. För deltagare under 18 år behöver målsman signera. GDPR-blanke skickas ut separat 
eer anmälan. 

Anmälan & betalningAnmälan & betalning
Anmälan görs till Happy Aikido Film Camp på Riai Aikido Dojos Hemsida (riai.se). Anmälning 
görs klubbvis eller individuellt. För deltagande ungdomar måste minst en ansvarig ledare/vuxen 
följa med från varje klubb. Senast 15 oktober vill vi ha din anmälan.

HHappy Aikido Film Camp är e samarrangemang mellan Aikido Halland och Riai Aikido Dojo. 
Aikido Halland är e samarbete mellan Halmstad Aikidoklubb och Varbergs Aikidoklubb. Har du 
frågor kan du kontakta Dennis på Halmstad Aikidoklubb (dennis@sepianordic.com) ,  David på 
Varbergs Aikidoklubb (david@varbergs-aikido.se) eller Pia på Riai Aikido Dojo (info@riai.se).

 

VÄLKOMMEN!
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